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KONKURS „PRELUDIUM 12”
Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu
badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia
naukowego doktora
termin składania wniosków: do 15 grudnia 2016 r.

D.2. Ankiety dorobku naukowego kierownika i opiekuna naukowego (język angielski)
2.

Informacje o dorobku

dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a) do 10 najważniejszych prac26 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat27 przed zgłoszeniem wniosku, z
zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny
pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań)
b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące
źródło: Web of Science TM Core Collection)28
dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie
których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR, lub,
porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to
możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych
publikacji bez autocytowań)
b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez
autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM Core Collection lub Scopus)29
26
27

Tytuły prac w języku oryginalnym publikacji.
Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
28 Wypełnia opiekun naukowy
29 Wypełnia opiekun naukowy
Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 78/2016 z dnia 8 września 2016Konkurs „PRELUDIUM 12”. Strona WWW [dostęp
online: 15.11.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/preludium12-zal1.pdf>.
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KONKURS „SONATA 12”
Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie
projektu badawczego, realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową
posiadającą stopień naukowy doktora1
termin składania wniosków: do 15 grudnia 2016 r.

D.2. Ankiety dorobku naukowego kierownika (język angielski)
2.
Informacje o dorobku:
dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a) 1-10 najważniejszych prac27 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat28 przed zgłoszeniem wniosku, z
zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny
pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań)
b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące
źródło: Web of Science TM Core Collection)
c)
jedna najważniejsza publikacja spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo dołączyć pdf)
dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a) 1-10 najważniejszych prac27 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie
których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR, lub, porównywalnej (o
ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać
aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań)
b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez
autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM Core Collection lub Scopus)
c)
jedna najważniejsza publikacja spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo dołączyć pdf)
1 Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem

wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego
udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
27 Tytuły prac w języku oryginalnym publikacji.
28 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
pracy.
Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 79/2016 z dnia 8 września 2016 Konkurs „SONATA 12”. Strona WWW [dostęp online:
15.11.2016]. Dostępny w World Wide Web: < http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/sonata12_zal1.pdf>.
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KONKURS „OPUS 12”
Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu
badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do
realizacji tego projektu
termin składania wniosków: do 15 grudnia 2016 r.

D.2. Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu (język angielski)
2.

Informacje o dorobku:

dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a)
b)
c)

3-10 najważniejszych prac25 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku26, z
zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny
pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań)
łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące
źródło: Web of Science TM Core Collection)
3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo dołączyć pdf)

dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a)

b)
c)
25
26

3-10 najważniejszych prac25 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie
których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR, lub,
porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe
należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez
autocytowań)
tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez
autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM Core Collection lub Scopus)
3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo dołączyć pdf)
Tytuły prac w języku oryginalnym publikacji.
Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 77/2016 z dnia 8 września 2016 r. Konkurs „OPUS 12”. Strona WWW [dostęp online:
15.11.2016]. Dostępny w World Wide Web : < http://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal1.pdf>.
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Przydatne linki

dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)

JCR (Journal Citation Research) (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24)

-

pięcioletni „impact factor”

Web of ScienceTM Core Collection (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53)

-

cytowania oraz indeks H (Hirscha)

dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)

JCR (Journal Citation Research) (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24)

-

pięcioletni „impact factor”

Web of ScienceTM Core Collection (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53)
SCOPUS (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=48)

cytowania oraz indeks H (Hirscha)
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Scopus- webinaria
• 24 listopada - Scopus - Ja, moi koledzy i nasza
instytucja w bazie Scopus
https://attendee.gotowebinar.com/register/6402703976897709827

• 6 grudnia - Scopus - Scopus jako pomocnik w
pisaniu wniosków o granty
https://attendee.gotowebinar.com/register/2287255043876371715

• 15 grudnia - Scopus - Jak mądrze i dobrze
wybrać czasopismo?
https://attendee.gotowebinar.com/register/1333772853920216323
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Skład sekcji:
mgr Ewa Bugaj
email: ewa.bugaj@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76
mgr Marta Kruk
email: marta.kruk@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76
mgr Ilona Niewczas
email: ilona.niewczas@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76
mgr Dariusz Perliński
email: dariusz.perlinski@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
stary budynek, I piętro, pokój nr 104

mgr Aneta Soboń
email: aneta.sobon@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76
mgr Witold Pokrop
email: witold.pokrop@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
dr Gabriela Waliszewska – kierownik
email: gabriela.waliszewska@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 60 03

stary budynek, I piętro, pokój nr 103

Dziękujemy za uwagę
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